
 

 

 

DELOVNI LIST 1: Kdo je oseba z integriteto 

O integriteti morda redkeje zavestno razmišljamo, jo pa lahko prepoznamo v 

besedah, vedenju in ravnanju v različnih situacijah, ki jo preizkušajo. Oglejmo si 

naslednji primer: 

[PRIMER] 

Predstavljajte si, da se sprehajate po ulici, ko do vas pristopi gospod, ki je slep. 

Vljudno vas prosi, če bi mu njegov bankovec za 5 evrov lahko zamenjali za kovance 

v isti vrednosti. Pobrskate po denarnici in zberete denar, ko vam gospod namesto 

bankovca za 5 evrov ponudi bankovec za 50 evrov. Veste, da sam ne vidi, da se je 

zmotil.  

Kaj storite?* 

SCENARIJ 1: Recimo, da ste ravno sredi gradnje hiše, za katero ste vzeli visok 

kredit. Imate tri otroke in najmlajši nujno potrebuje novo toplo jakno. Pomislite, da bi 

jo lahko kupili prav s tem denarjem. Vzamete bankovec za 50 evrov in izročite 

gospodu kovance v vrednosti 5 evrov.  

Kako se ob tem počutite?  

50 evrov ste torej pospravili v svoj žep. Zdaj pa si predstavljajmo, da po tem dogodku 

želite odkorakati stran od neznanca, ko opazite, da vas je pri menjavi denarja 

slučajno opazoval vaš učenec iz šole, na kateri učite.  

Kako mu odgovorite na vprašanje, če ste res vzeli denar? 

SCENARIJ 2: Poleg vas je sodelavec samohranilec, ki nujno potrebuje denar za 

zdravljenje svojega otroka. Pomislite, da bi njemu denar res prišel prav. Vseeno se 

odločite, da denarja ne vzamete.  

Kako mu to pojasnite?  

 

VEČ: Če vas zanima, kako so v isti situaciji ravnali mimoidoči 

na ljubljanskih ulicah, si lahko ogledate posnetek, ki so ga 

pripravili na Radiu Antena: 

https://www.youtube.com/watch?v=OsZYgZE0qfY&t=1s  

 

 

Zgornji primer prikazuje teoretične scenarije, ob katerih lahko razmišljamo o lastni 

integriteti. Tudi v vsakdanjem življenju se nenehno srečujemo s situacijami, v katerih 

je naša integriteta na preizkušnji in čeprav o njej najbrž redkeje razmišljamo 

zavestno, se stalno odraža v naših besedah, odločitvah, dejanjih in odnosih.  

https://www.youtube.com/watch?v=OsZYgZE0qfY&t=1s


 

 

 

 

Kdo je za vas človek z integriteto? Kakšen je? 

 

 

Vrline, ki odlikujejo človeka z integriteto, so značajske lastnosti, kar pomeni, da jih 

lahko stalno krepimo in razvijamo v želeno smer. Še posebej v poklicih, ki vključujejo 

delo z otroki in mladimi, je to ključno, saj jih lahko z lastnim zgledom krepimo tudi pri 

njih.  

 

Lastnosti oseb z integriteto:  

 

 

 

 

Zgoraj označite, katere od zapisanih lastnosti so vaša močna področja, in tiste, na katerih bi 

še želeli izboljšave.  

 


